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Consell de la Vila
2019/9
1065. Actes del Consell de Participació Ciutadana
Acta del Consell de la Vila núm. 2019/9, de 28 de novembre de 2019

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué

HI ASSISTEIXEN

Tinents d’alcalde
2n Tinent d’alcalde. – Titular de l’Àrea General de
Coordinació del Govern i Comunicació, regidor
delegat de Secretaria i OAC, Cultura, Participació
Ciutadana, Urbanisme i Patrimoni, i Pagesia. JxCATJUNTS, que actua com a president i PORTAVEU.
1r. – Titular de l’Àrea General de Règim Interior,
regidor delegat de Recursos Humans, Seguretat i
Protecció Civil, Via Pública, Mobilitat i Transports,
Ocupació i Formació. PSC-CP
3a. – Titular de l’Àrea General de Territori i
Sostenibilitat, regidora delegada de Medi Ambient,
Sanitat, Promoció Econòmica, Turisme i Mercats.
JxCAT-JUNTS
4a. – Titular de l’Àrea General d’Acció Social i
Promoció Econòmica, regidora delegada de Serveis
Socials, Habitatge, Pobresa Energètica i Consum, i
Gent Gran. PSC-CP

Josep Llorens Muñoz

Signatura 1 de 2

14/01/2020 2n Tinent d'alcalde

Signatura 2 de 2

14/01/2020 Secretària

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Ordinària
DURADA: de les 18.00 a les 18.39 hores
LLOC: Auditori del Teatre Ateneu Clavé

Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
Url de validació
Metadades

247162c62f8741239c4b561d9befdbd3001

Ajuntament https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
de Tordera

Classificador:Certificat -

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Sr. Josep Llorens Muñoz

Sr. Rafael Delgado Comino

Sra. Nadia Cantero Terrón

Sra. Antonia (Toñi) Garcia Martínez

1/9
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5a. – Titular de l’Àrea General de Serveis Personals,
regidora delegat de Joventut, Obres i Serveis i
Civisme. JxCAT-JUNTS

Sra. Bàrbara Verges Miralles

Regidor de JxCAT-JUNTS
Regidor delegat de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, Ensenyament, Esports i Festes

Sr. Pau Megias Nonell

Regidora - PSC-CP
Regidora delegada
Transparència

Sra. Jenifer Jansa Gimeno

d’Hisenda,

Moderador
Secretària

Contractació

i

Sr. Albert Sabaté Ruscalleda
Sra. Marta Portella Nogué

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA

Alcalde-president – JxCAT-JUNTS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Albert Sabaté: aixequeu la mà, us passaré el micròfon, dieu el vostre nom perquè pugui constar
en acta i, com sempre, farem blocs de tres preguntes i també us demano que sigueu el màxim
de concisos perquè puguem fer el màxim de preguntes.
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1r torn de preguntes
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Vicenç Narbon (Tordera Parc): de rebot, m’ha arribat una nota en què l’Ajuntament ens
aplicarà un augment d’IBI d’un 5,3% o similar. Em sap greu que vingui d’aquesta manera, i més
en ser una associació de veïns. Que no arribi a cada veí, val, però els qui representem els veïns,
crec que valdria la pena que al menys estiguéssim assabentats, com també si hi ha algun canvi
del dia de celebració de les sessions plenàries i del Consell de la Vila. Ho dic perquè a vegades
ho estàs esperant i ja ha passat. Si us plau, comunicació.
Quant al tema de l’IBI, es deia que també hi hauria bonificacions, unes rebaixes... La vegada que
hi va haver una modificació de l’IBI, com que també me’n vaig assabentar que hi havia unes
modificacions, vaig intentar esbrinar quines eren. No hi va haver forma. Vaig començar per
Recaptació, em van rebotar a l’Ajuntament, allà vaig preguntar i encara no ho sé... Aquesta
vegada he començat parlant amb un responsable, i encara ni idea. Em sembla bé que vagi
pujant per alguns, però per els pensionistes... Crec que ja sabeu per on van els trets del que ens
pugen, comparat amb el 5,3 que pujareu d’IBI. Alguns estem totalment desfasats del que
teòricament augmenta el nivell de vida. Ho dic perquè potser valdria la pena que es fes una
bonificació per als pensionistes i que no hi hagué aquest increment tan gran.
Enric Soler (c/ Marinada): és la tercera vegada que repeteixo el mateix. Els contenidors estan
igual que estaven, com també el pal de la corrent, que algun dia caurà i anirà sobre un cotxe i
pot arribar a produir un mort.
Quant el tema de la carretera que puja pel carrer Marinada per darrera, es va parlar d’arreglarla. Ho estan fent, perquè ho fan des de baix, des de la rotonda de mas Reixac, però resulta que
ara ja no hi treballen. Han arribat fins al lloc on hi ha la corba, i diuen que allò ja no es toca,
quan precisament és el lloc més dolent de la carretera, fins arribar a la fàbrica de “membrillos”.
Aquell tros fins arribar a la corba és el tram més dolent i diuen que no el faran. Informeu-vos si
ho faran o no.
I si us plau, si els contenidors s’arreglen, si el pal s’arregla... perquè ja és la quarta vegada que
en parlo aquí.
Alex Gispert (Esplai El Garbell): primerament, dono les gràcies a la Bàrbara, per haver-me
contestat ràpid l’altre dia i ens ho vas solucionar.
El 30 d’octubre vaig presentar un parell d’instàncies i en vull parlar d’una en concret: la que
parla de l’estat del Serra de Miralles, a la zona on estem, que ens han aparegut noves humitats i
esquerdes i la part que ens van arreglar la setmana passada –van pintar una mica les humitatsja està tornant a caure la pintura. A veure si es pot fer un arranjament més ben fet.
I l’altra instància que vaig entrar era com estava el local que ens havíeu de cedir.
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1r torn de respostes
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Josep Llorens Muñoz (JxCAT-JUNT): la primera feia referència a les bonificacions de l’IBI. Ho
respondrà la Jenifer, però dir que tot està publicat al web, amb tota la informació, l’augment i
les bonificacions que hi ha. A més, hi ha una notícia on s’explica això de manera detallada.
Però, en tot cas, passo la paraula a la regidora.
Jenifer Jansa Gimeno (PSC-CP): hi ha una subvenció específica per als majors de 65 anys, que
s’obrirà la convocatòria durant el primer trimestre de l’any vinent. Està tot publicat al web. Es
va publicar l’endemà. I durant el mes de desembre es publicarà també a la Revista Sentim tota
aquesta informació, amb totes les bonificacions i subvencions que ofereixen les noves
ordenances.
Josep Llorens Muñoz (JxCAT-JUNT): la revista s’ha començat a repartir avui i en els propers dies
l’haurien de rebre.
I pel que fa als canvis en l’horari dels plens, és veritat que ens havíem compromès anar
informant-lo. Ens devia passar per alt, però ho tindrem en compte. Ja n’havíem parlat alguna
altra vegada que havia passat...
L’Enric Soler havia preguntat sobre els contenidors i el pal de corrent, d’això ja n’havíem parlat
alguna altra vegada. Bàrbara?
Bàrbara Verges Miralles (JxCAT-JUNTS): pel que fa als contenidors, que ja en vam parlar l’últim
cop, estava convençuda que havien canviat els tres i només en van reposar un. L’endemà vam
parlar amb l’empresa i ja no reposen més contenidors d’aquest tipus i vam demanar que el
canviessin. Estem insistint que els canviïn si aquests no els poden subministrar.
Vam parlar amb la companyia sobre el pal de llum, la companyia va venir, va fer l’informe i
segons ells no hi ha perill que caigui. Vaig insistir en què ho anessin a mirar i no hi ha un perill
com perquè s’hagi de substituir. De moment, el deixen així.
Enric Soler: Si cau, Qui en serà el responsable? L’Ajuntament?
Bàrbara Verges Miralles (JxCAT-JUNTS): és la companyia. El pal és de la companyia.

Josep Llorens Muñoz
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Enric Soler: podeu exigir a la companyia...
Bàrbara Verges Miralles (JxCAT-JUNTS): les vegades que n’hem parlat al Consell de la Vila,
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tècnic de la companyia ens diu els mateixos arguments. Ells són els tècnics, jo no. Ens emeten
aquest informe i no faran cap actuació perquè consideren que no hi ha cap perill. Potser d’aquí
a dos mesos la cosa canvia, però ara no.
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Enric Soler: Suposo que l’Ajuntament pot pressionar perquè es faci.
Josep Llorens Muñoz (JxCAT-JUNT): Enric, el que podria fer l’Ajuntament, ho ha fet. La
companyia fa el seu informe i es fa responsable si passa alguna cosa. Entenen que no hi ha cap
perill i a partir d’aquí generen un informe en aquest sentit. Més enllà de traslladar el que el
nostre enginyer pugui veure a partir del comentari que vosaltres feu, aquest pal és propietat de
la Companyia, depèn de la companyia i són ells els responsables. Si nosaltres haguéssim vist el
perill i no els haguéssim informat, potser sí que seria un problema. Ho hem fet de manera
reiterada, i en aquest sentit l’Ajuntament ha fet tot el que pot fer i hi ha un moment en què la
responsabilitat no és nostra i depèn de la pròpia companyia.
Quant al tema del final d’obra, ens n’informarem i et direm el què. Ara mateix ho desconec: si
no ho acabaran, si es queda així o si hi ha alguna cosa pendent a posteriori.
Enric Soler: no em convenç el que em dieu sobre el pal.
Josep Llorens Muñoz (JxCAT-JUNT): jo no hi puc fer res, si et convenç o no. T’explico com
funciona i quin és el procés que hem de seguir. No hi ha una altra manera de fer-ho. Hem
traslladat de manera reiterada això. Hem fet a través dels nostres tècnics el que tocava i la
responsabilitat és de la companyia.
Les preguntes que feia l’Àlex Gispert, hi havia un problema d’humitats...

Josep Llorens Muñoz
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Bàrbara Verges Miralles (JxCAT-JUNTS): ho tornarem a anar a mirar. Son les fotos que vas
adjuntar a la instància?
Alex Gispert: són les fotos que vaig adjuntar a la instància. Hi havia la de l’entrada, on es va
pintar la part del sostre, però tot el sòcol està podrit. I a l’aula on guardem el material, també.
Una ja hi era i l’altra ha sortit aquest estiu, perquè les pintures que hi ha són de l’any passat.
Josep Llorens Muñoz (JxCAT-JUNT): i pel que fa al tema del local, periòdicament anem insistint
per saber en quin moment estem. Fa quinze dies és l’última vegada que vaig demanar que es
parlés amb els futurs hereus, encara no estava resolt. Estem a l’expectativa i ha d’estar al caure.
Llavors veurem si hi ha un o dos hereus, però en tot cas amb qui havíem estat parlant, tenia
tota la predisposició per tirar endavant el tema. Entenc que si no passa res, ho podrem resoldre
en breu.
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2n torn de preguntes
Joaquim Mercader Xampeny: això que heu dit de les subvencions a majors de 65 anys, resulta
que és per si un dels dos mor.
Jenifer Jansa Gimeno (PSC-CP): no..

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué
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Joaquim Mercader Xampeny: No? Doncs deu haver canviat...
En relació amb l’altra pegunta, el dia que hi va haver la presentació de l’alcalde, li portava una
carta que et vaig donar. No sé que n’has fet, però hi ha una cosa molt clara que veig que heu fet
molt malament, que és el camí Ral. Què heu fet allà? A l’alçada de l’estanc Palomé, els cotxes
no poden girar. Allò està massa carregat. En Joan Carles diu que són els tècnics, però els
executius sou vosaltres; sou vosaltres els qui heu de manar i heu de dir com voleu les coses. Els
tècnics són per dir si està bé d’una manera o altra. Però allà s’ha fet un nyap i per resoldre-ho
no feu res, i de moment és fàcil. Jo m’ho he mirat més de dues vegades. Si es treu la jardinera
quadrada de ferro que hi ha, els cotxes giraran bé. Només se n’ha de posar una de petita.
Josep Llorens Muñoz (JxCAT-JUNT): som conscients d’aquest problema. Crec que hi ha un
estudi sobre el tema.
Joaquim Mercader Xampeny: Qui ho va fer allò? Va ser l’Ajuntament, No? Vau fer el que no
havíeu de fer...
Josep Llorens Muñoz (JxCAT-JUNT): s’està mirant de resoldre aquest problema.
Vicens Narbon: es veu que també a Tordera Parc hi ha un pal al carrer Olof Palme i també han
senyalat les esquerdes que té un pal de formigó que aguanta un cable de telefònica que va a
una banda i altra de carrer. Imagineu-vos el pes que aguanta que la base estigui escardada, i
inclús es veu que està inclinat.
Crec que hi ha coses que haurien de ser més àgils que no pas haver de fer una instància que
triga un temps, que ha passat un mes o fins i tot anys. Algun responsable s’haurà adonat, ja
sigui de l’Ajuntament o telefònica, perquè esta senyalitzat. Caldria que l’Ajuntament ho sabés
per si passa alguna cosa.
El cable que creua el carrer, perquè no tingui tant de pes el pal, l’han lligat a la copa d’un pi. Ja
fa temps d’això, i encara està igual o pitjor.

Josep Llorens Muñoz
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I més avall hi ha un altre pal, cantonada c/ Adrià amb Olof Palme, on hi ha un pilar de formigó,
que aguanta cables elèctrics, que està descalçat i ja se li veia la base. Van posar formigó, però
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justament la part del darrere ho van deixar sense. Aquell pilar aguanta molts de cables. Un és
de telefònica i altre cablejat elèctric. Mireu-ho, si us plau.
2n torn de respostes

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué
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Jenifer Jansa Gimeno (PSC-CP): hi ha una altra subvenció per a vidus, però per accedir a la
bonificació de majors de 65 anys no cal ser vidu. Durant el mes de desembre rebran la revista i
davant de qualsevol dubte poden venir a l’Ajuntament i ho mirem.
Rafel Delgado Comino (PSC-CP): quant al tema del camí Ral, és evident que els vehicles tenen
dificultat en maniobrar, de circulació. Hem demanat un informe tècnic i es tracta que abans de
prendre qualsevol decisió s’ha fonamentat tècnicament i l’estem analitzant per actuar i
resoldre aquest problema.
Josep Llorens Muñoz (JxCAT-JUNT): i pel que fa als dos pals que comentava el senyor Narbon,
Tenim informació?
Rafel Delgado Comino (PSC-CP): el que s’ha marcat, s’ha comunicat a la companyia Telefònica
la urgència de la seva actuació, doncs són els únics que ho poden fer. S’ha insistit. El llarg
d’aquesta setmana estem molt a sobre perquè és un perill evident, i no només l’altre pal de
formigó, sinó també altres pals de telèfon d’altres zones. Estem fent un llistat i estem reclamant
a les empreses responsables, perquè veritablement són un perill perquè mantenen un nivell de
tensió del cablejat i un pes que en determinats moments de vent, quan ja tenen una inclinació
determinada, són un perill molt evident i estem molt al darrere d’aquest tema per resoldre-ho i
que ho facin el més aviat possible.

Josep Llorens Muñoz
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3r torn de preguntes
Daniel Martin: ¿Quién es el teniente de alcalde primero? Pensaba que se tenía que poner en el
sitio del teniente de alcalde, porqué en todos los sitios que he ido el vicepresidente o el
teniente de alcalde primero es quien lleva la reunión.
En segundo lugar, Tordera está sucísimo, tienes que ir sorteando las cacas de los perros. El otro
día ya se lo dije a un guardia urbano. La zona del aparcamiento detrás de la cabaña, la gente
saca ahí los perros a pasear. Pensábamos que con este gobierno de coalición con el PSC iríamos
bien. Esperaba decírselo al alcalde y como no está, se lo digo al teniente de alcalde segundo,
posible futuro alcalde.
Tienen que hacer algo para que Tordera esté limpio. No puede ser que esté tan sucio Tordera.
Llevo diez años en Tordera y nunca he visto Tordera tan sucio como está ahora.
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Joaquim Mercader Xampeny: diré una cosa. Aquest senyor és de Ciutadans. Tot al revés… Això
és clar. És negatiu… A més, el conec, perquè em va decebre molt.

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué
Josep Llorens Muñoz
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Espero que em donis hora amb tu. Aquí no fem res. Tinc documents i fotografies que podries
veure. Vaig tenir una entrevista amb la Nàdia Cantero i he vist que no has fet res, ni sabies on
era el carrer Tarragona. Entre el carrer Tarragona i el carrer Girona hi ha una zona verda que
està deixada. Aquest any passat ni van esporgar els arbres. Hi ha moltes cagarades. Hi havia un
rètol i el vaig treure, perquè no es pot prohibir res, en tot cas no es pot permetre. Potser
haureu de canviar el rètol de “gossos no” i posar “no s’admeten gossos”.
3r torn de respostes
Nadia Cantero Terrón (JxCAT-JUNTS): Quina és la pregunta?
Albert Sabaté: la pregunta és si podaran el parc que hi ha entre el carrer Tarragona i Girona,
Oi?
Joaquim Xampeny: ja t’ho vaig dir, i ara ho torno a repetir: la zona de les cases situades entre el
carrer Tarragona i Girona. Allò està deixat. Allà hi ha una història molt grossa i jo la sé tota. Vaig
parlar amb tu i és com si parlés amb el cel. Vaig pensar, perdona que et digui, aquesta noia
escalfarà la cadira i prou.
Nadia Cantero Terrón (JxCAT-JUNTS): ja està contestada la pregunta.
Enric Soler: ara dèieu que es passarà la revista. Pregunto: On la passen? Al carrer Marinada, des
de que ho feia en Pere Ruscalleda, no s’ha passat mai més. Ni la revista, ni el programa de festa
major.
Josep Llorens Muñoz (JxCAT-JUNT): començaré per al final. Prenem nota que la revista Sentim
no arriba al carrer Marinada.
Quant a la zona que està deixada, ho revisarem i, si convé, intervenim.
Pel que fa a la brutícia dels gossos, No sé si algú vol intervenir?
Rafel Delgado Comino (PSC-CP): la paraula és “respecte”. Es poden dir les coses, es pot parlar
de “caques de gos” i es pot utilitzar un to adequat i adient.
Daniel Martin: Perdone, usted es un funcionario público y le pido que me conteste en
castellano.
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Josep Llorens Muñoz (JxCAT-JUNT): disculpeu, entenc que vostè ha pogut preguntar amb la
llengua que ha volgut. Entenc que el regidor pot decidir amb la llengua que respon i, si no hi
està d’acord, ho deixem aquí.
Daniel Martin: un funcionario público tiene el deber de contestar en la lengua que yo le he
hablado y yo le he hablado en castellano y él me contesta en castellano. El está cobrado de los
impuestos que yo pago. Por lo tanto, él me tiene que contestar en el idioma que yo he
hablado... Por lo menos, educación...

En dono fe, la secretària, Marta Portella Nogué

Marta Portella Nogué
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Rafel Delgado Comino (PSC-CP): educación por parte de todos. Si usted se comporta así, yo no
le voy a responder.
Daniel Martin: ¿Cómo? ¿Usted no me va a responder? Yo no le estoy insultado.
Rafel Delgado Comino (PSC-CP): me está interrumpiendo... Está cobrando del Ayuntamiento...
No estoy pidiendo nada del otro mundo.
Albert Sabaté: respecti el torn de paraula, si us plau. Deixi respondre. Això és el Consell de la
Vila, on la gent pregunta i els regidors responen. Si continua així, li retirarem el torn de paraula.
Josep Llorens Muñoz (JxCAT-JUNT): si us plau, això no és un debat. Vostè fa una pregunta i
nosaltres responem.
Daniel Martin: y me contestan como les dé la gana...
Josep Llorens Muñoz (JxCAT-JUNT): si no entenem com funciona el Consell de la Vila, s’ha
acabat. Bona tarda.

I, sense altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació del president, a les 18.39 hores, i signa
aquesta acta el 2n tinent d’alcalde, Josep Llorens Muñoz, juntament amb mi, la secretària, que en dono
fe.
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